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Osada Panterů 29. 6 – 6. 7. 2019 

akce pro rovery a nejstarší skauty  

- Osada je akce, která má utužit vztahy mezi členy našeho oddílu, kteří 

se na jeho fungování více či méně podílí. Tedy pro všechny rovery 

a nejstarší skauty, kteří mají na tuto akci možnost jet za odměnu. 

- Letošní hlavní náplní Osady bude příprava tábořiště na tábor, 

budování  táborových staveb a pestrý roverský program, během něhož 

si určitě vyzkoušíme netradiční aktivity, zahrajeme si oblíbené hry a 

naučíme se novým dovednostem.   

Sraz:  

Kdy: v sobotu 29. 6. 2019 v 9:30 

Kde: u klubovny na Vrbovecké 2 

Jak pojedeme:  

Na Osadu pojedeme hromadnou dopravou nebo auty 

Co sebou: 

Obdobné věci jako na tábor, pracovní oblečení a rukavice,  

jídlo a pití na cestu – prvním společným jídlem bude sobotní 

večeře 

Na sraz Osady vezměte i věci na tábor včetně jízdního kola 

a zdravotní dokumentace pro tábor. 

Kontakt na vedoucí:  

Vedoucí Osady: 

 Petr Kotásek (739 851 064) 

Zdravotník Osady:  

 Radek Jančík (608 437 221) 

 

 

Platba Osady 

Cena Osady je 800Kč a zaplatit je třeba do 15. 6. 2019. 

Zaplatit je možné těmito způsoby: 

a) hotově vedoucímu na schůzce 
 

b) převodem na účet: 2801285551/2010 

- do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení účastníka, 
Osada 2019 

- jako VS použijte reg.číslo, které najdete na webu v profilu člena 

 

Stručné pokyny:  

• do 15. 6 odevzdat vyplněnou 
přihlášku (strana 3) 

• do 15. 6 zaplatit Osadu 

• při odjezdu odevzdat: 

• vyplněnou stranu 2 
(bezinfekčnost, léky) 

• kartičku zdravotní 
pojišťovny nebo její kopii 

• užívané léky 

Konec akce:  

Kdy: v sobotu 6. 7. 2019 v 12h 

Kde: na tábořišti Dolní Radíkov 

Účastníci Osady zůstávají na tábořišti na navazující tábor 
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spolu s kartičkou pojišťovny, potvrzením od lékaře a případnými léky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Prohlašuji, že mému synovi ........................................................ s RČ. …................................. 

nenařídil ošetřující lékař změnu režimu, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená 

teplota apod.) a ani okresní hygienik či ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není 

mi též známo, že by přišel v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které onemocněly 

přenosnou nemocí.  

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly v případě nepravdivosti tohoto 

prohlášení. 

 

Souhlas s manipulací se zdravotní dokumentací dítěte 

Souhlasím s poskytnutím informací o zdravotním stavu svého dítěte těmto osobám: 

Petr Kotásek – vedoucí Osady 

Radek Jančík – zdravotník Osady 

Dovoluji jim tímto manipulovat se zdravotnickou dokumentací svého syna po dobu trvání 
Osady. 

 

Informace o zdravotním stavu 

Zde prosím uveďte pro chod Osady podstatné informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, 

předepsané léky, atd.). 

 

V Brně dne: …………………  
(nejdříve 1 den před odjezdem na Osadu)                                   

Kontakt na rodiče v době Osady  

Jméno: ........................................................................ Telefon: …………………………………. 

Adresa: .................................................................................................................................... 

Podpis rodiče: ………………………………… 
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Strana 7 - odevzdat do 31. 5. 2016 

Závazná přihláška 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Přihláška na skautský tábor 

V Brně dne: …………………  Podpis rodiče: ………………………………… 

Závazně přihlašuji svého syna na akci Osada Panterů 2019, která se koná ve dnech 29. 6 – 6. 7. 
2019. Zároveň se zavazuji akci zaplatit nejpozději do 15. 6. 2019.  

Osobní údaje účastníka akce: 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo: …………………………………………………………………………………………... 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………….. 

Způsob platby 

 Převodem Hotově 

 

Pořadatel akce: 

Junák - český skaut, středisko Vrbovec Brno, z. s. 
Sedla 2, 642 00 Brno 
IČO: 62157469 

 
Místo konání:  

Dolní Radíkov, (obec Český Rudolec, 
Jihočeský kraj) 

GPS: 49°4'3.504"N, 15°16'49.182"E 

Přihláška na akci „Osada Panterů 2019“ 

Termín akce: 

29. 6. 2019 – 6. 7. 2019 

Cena akce: 

800 Kč  


